
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

NOTA TÉCNICA  APÓS RETORNO DO CADASTRO E  

COMPLEMENTAÇAÕ DE INFORMAÇÕES PELA ARQUITETA.

PROCESSO Nº: 31184/2022

CONTRIBUINTE: GERALDO LEONARDO DE AGUILAR

ASSUNTO.: APROVAÇÃO DE PROJETO COM LIBERAÇÃO DE ALVARÁ

DATA:  19 de AGOSTO de 2022

ANALISTA: ENGº LUIZ FERNANDO DE SALES KREPEL, EFETIVO, CREA 183046/D

O processo nº 31184/2022 (composto de folhas número 01 a 25),contém os documentos listados abaixo:

Requerimento padrão – 13/07/2022
PROTOCOLO Nº31184/2022 Pág. 01

Requerimento para aprovação de projeto e liberação de alvará
13/07/2022 Pág. 02

Projeto arquitetônico Pág. 03

Documento de identificação Pág. 04

Anotação de Responsabilidade Técnica  -  CAU Pág. 05 e  Pág.06

Descrição da edificação Pág. 07 e Pág.08

Nota informativa Pág.09

Certidão negativa de débitos municipais Pág. 10

Promessa de compra e venda Pág. 11

DEPARTAMENTO DE TRIB. E ARRECADAÇÃO Pág. 12

Croqui do lote  - Arquivo do Município de Curvelo (BCI) Pág. 13 e Pág.14

Boletim do Cadastro Imobiliário (BCI) Pág. 15 e Pág.16

Histórico do BCI Pág. 17

Planta de Situação – SIG  Pág. 18

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág. 19

NOTA TÉCNICA 01 COM SOLICITAÇÃO AO CADASTRO
E AO RESPONSÁVEL TÉCNICO Pág.20 

Novo protocolo 35894/2022 Pág.21

Cópia da nota técnica Pág 20 Pág.22

Ofício da Arquitata responsável pelo projeto Pág.23

Projeto arquitetônico com as informações requeridas pelo analista Pág.24

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág.25
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PROCESSO APENSO 3772/2008

Requerimento padrão – 09/06/2022
PROTOCOLO Nº 09772/2008 Pág. 01

Croqui do lote  - Arquivo do Município de Curvelo (BCI) Pág. 02

Boletim do Cadastro Imobiliário (BCI) Pág. 03

Departamento de fiscalização Pág. 04

Projeto arquitetônico Pág. 05

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Conforme solicitado ao cadastro, foi apenso o processo 3772/2008 aos autos. A arquiteta inseriu documento á 
pág. 24 do processo sanando os questionamentos efetuados á pág. 20 do processo.A área  demarcada referetente 
a edificação antiga está identificada abaixo.Comprova-se que não houve mantenimento dos ambientes do projeto 
do processo 3772/2008 e diante do exposto a cozinha integrada com salas será analisada como um todo. As de-
mais áreas e o segundo pavimento serão analisados pela legislação atual conforme o formulário de análise padrão.

A área hachurrada abaixo não será analisada.
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Fonte pág 24 do processo

Os ambientes que serão analisados no primeiro pavimento serão somente :

                      01-Cozinha  com sala 
de estar e jantar.

02-Suíte

       03-Banheiro

OBS: A cozinha com salas 
conjugadas será analisada 
em sua totalidade uma vez 
que as paredes da constru

ção antiga foram demolidas 
e  criou-se outro espaço in

tegrado.A situação   anterior
do projeto do processo  
3772/2008  foi  alterada .
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Os ambientes que serão analisados no segundo pavimento serão :

               

                 04-Cozinha 

                 05-Dormitório

                 06-Circulação

                 07-Área de Serviço

                 08-Banheiro 

                 09-Escada

                 

        *Os cômodos ou ambientes que não
foram marcados é porque não        
possuem parâmetros objetivos na  
norma.

         *Escada é elemento construtivo       
devendo manter os afastamento    
mínimo com o fundo conforme 

    Art. 138. Os afastamentos mínimos
laterais e de fundo das edificações
deverão observar os seguintes cri
térios em todas as zonas urbanas 
previstas no Plano Diretor: 

I - edificações com altura de até 
7m (sete metros): 1,50m (um me
tro e cinquenta centímetros), sem
do admitido colar em até 2 (duas)
divisas; (redação dada pela LC nº 
163, de 2021). 
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DA ANÁLISE

Realizado os esclarecimentos iniciais, o projeto apresentado será analisado conforme formulário padrão de
análise (critérios de   residencial unifamiliar  ) onde será apontado o atendimento ou não dos parâmetros esta-
belecidos na legislação atual.

A análise é de natureza técnica, vinculado à legislação de forma objetiva (ato administrativo vinculado).Artigo
4º da LC 152, “ A análise dos processos de licenciamento e de fiscalização, criados em decorrência desta Lei,
deve ser efetuada quanto á sua observância aos parâmetros técnicos e demais exigência previstas nesta
Lei….”

A análise será conforme os dados apresentados no projeto, que deve ter as informações necessárias e sufici-
entes, para que o analista possa realizar sua análise.Havendo lacunas nas informações prestadas bem como
inconformidades com relação ao que é solicitado na norma será solicitado retificação e/ou complementação
de informações.

Nos termos do artigo 29 da LC152 : “§ 2º O Executivo poderá indagar, desde que fundamentadamente, a res-
peito da destinação de uma obra, no seu conjunto ou em suas partes, recusando-se a aceitar o que for inade-
quado ou inconveniente do ponto de vista da segurança, da higiene, da salubridade e da adequação à legisla-
ção vigente.”  

Nos termos do Art.52 da LC152 , haverá anulação do licenciamento sempre que ficar comprovada a falsidade
ou a inexatidão de qualquer declaração ou documento que fundamentou o licenciamento.O artigo 29 § 4º
prevê ainda: “Os projetos deverão atender às legislações e normativas vigentes, sob pena de responsabi-
lidade civil, criminal e administrativa do responsável técnico pelo projeto, pela execução da obra e do re-
querente. “

O projeto poderá ser corrigido e reapresentado uma vez sem custas ao requerente. (vide Art.30; §3º  da
LC152).

Após a emissão da primeira nota técnica, sendo o projeto reapresentado sem as correções e/ou com impedi-
mento técnico/legal à sua aprovação, será o processo remetido ao cadastro sem resolução do mérito com re -
comendação do analista de arquivamento e devolução ao requerente. (Não há impedimento ao requerente
com relação a reapresentação do projeto para reanálise observados os prazos e condições estabelecidos na
legislação sendo somente a primeira reapresentação isenta  de custas).

Havendo necessidade de recursos, apresentar dentro dos autos do processo instruído por documentos e fun-
damentação. A depender na natureza do recurso outros setores da prefeitura serão chamados a se manifes-
tar nos autos. Os documentos são inseridos e numerados no processo pelo cadastro municipal.
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NOTA TÉCNICA   CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE  

Para análise do processo, são necessários, segundo a Legislação vigente, os seguintes documentos (LC 152/2021 - 
Art.29)

Atende Não atende
1. Projeto arquitetônico, acompanhado do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de Responsabilidade Técnica 
(TRT), contendo: 

x

2. a) planta do terreno, com exata indicação das divisas confinantes do lote, ou parte de 
lote, da orientação magnética, da sua posição em relação aos logradouros públicos e 
à esquina mais próxima; das construções já existentes, no mesmo e nos lotes adja-
centes; 

x

3. b) planta baixa com cotas e referência de nível de cada pavimento e de todas as de-
pendências; 

x

4. c) fachada, com indicações de “grade” da rua e do tipo de fechamento de terreno no 
alinhamento (gradil); x

5. d) seções longitudinais e transversais (cortes) do terreno de muro a muro, da edifica-
ção, de suas dependências e do passeio, devidamente cotadas; 

x

6. e) diagrama da cobertura; x
7. f) detalhes construtivos, quando necessários. Não se

aplica
8. III – formulário de caracterização da edificação com breve descritivo da concepção ar-

quitetônica e do tipo de uso pretendido, conforme regulamento do Executivo. 
x

9. VI - comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de execução de obras particu-
lares correspondente, conforme disposições previstas no Código Tributário Municipal 
(Lei Complementar nº 118, de 27 de setembro de 2017) e/ou de preço público aplicá-
vel; 

#01

10. VII – notas de alinhamento nos casos de construções no alinhamento; Não se
aplica

OBS: A parte colada a divisa da frente assim já se encontrava no projeto aprovado processo 3772 2008.
11. VIII - cópia da guia de IPTU e Certidão Negativa de Débitos relativa ao imóvel de que 

trata o licenciamento; 
#01

12. X – documentos de identificação do proprietário. x
§ 1º O projeto arquitetônico e suas modificações deve ser elaborado de acordo com as 
normas previstas na NBR 10126:1987, NBR 10067:1993, NBR 6492:1994, NBR 12298:1995
da ABNT e alterações posteriores. 

#02

Deve ser anexada ao projeto arquitetônico de edificação a Anotação de Responsabilidade 
Técnica de projeto geotécnico nos casos previstos no art. 144 da Lei de Parcelamento, Uso
e Ocupação do Solo

Não se
aplica

§ 2º  O Executivo poderá indagar, desde que fundamentadamente, a respeito da destinação de uma obra, no seu 
conjunto ou em suas partes, recusando-se a aceitar o que for inadequado ou inconveniente do ponto de vista da se-
gurança, da higiene, da salubridade e da adequação à legislação vigente. 
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§ 4º  Os projetos deverão atender às legislações e normativas vigentes, sob pena de responsabilidade civil, criminal 
e administrativa do responsável técnico pelo projeto, pela execução da obra e do requerente. 
#01 – Estas exigências vão contra a Lei Federal 13.726, de 08/10/2018 – Lei de Desburocratização e Simplificação.
O Interessado não pode ser obrigado a apresentar informações cujo detentor é o próprio órgão público. Poderá
ser solicitado no Setor de Cadastro.

#02 – Como a Secretaria de Obras não possui as citadas NBR’s, não foi possível verificar o atendimento desta exi -
gência. O desenho arquitetônico apresentado permite um adequado entendimento de suas partes componentes e
da obra que se pretende executar.

13. MACROZONEAMENTO E POSSIBILIDADE DO TIPO DE USO DA EDIFICAÇÃO  - ANEXO XIII (LC 135/2019) 
Endereço da edificação:   Rua General Carneiro, nº775, Bairro Centro.
Inscrição Municipal:01.03.022.0052.001
Responsável Técnico pelo Projeto: Paula Cristina Rodrigues CAU 00A1896415
No cadastro imobiliário (BCI) consta que o lote foi cadastrado na Prefeitura Municipal de Curvelo/MG em 22/07/2008 com

a testada principal de 10 metros  e área do lote de 240 m² e passeio 3 metros

ZA  - Zona Adensada 

*Quadro com a atualização da Lei Complementar nº180 de  09 de Agosto de 2022 que alterou a Lei complementar nº135.

Uso: Residencial, comercial, serviços, institucional, misto e industrial de baixo impacto e sem incômodo

O.K.  (  x )          Não atende.  (   )

Lote 
Mínimo

Quadra 
Máxima

Permeabilida-
de

Coeficientes Taxa de 
Ocupação

Testada
 Mínima

Instrumentos

Norma 125 m² 200 m 20% Básico: 1,0 
Máximo: 3,6*

80% 5 m
(geral)
8 m
(esquina) 

Parcelamento, Edificação e 
Utilização compulsórios/IPTU 
progressivo/Desapropriação. /
Outorga Onerosa do Direito 
de Construir / Transferência 
do Direito de Construir: gera-
dora de UTDC (para imóveis 
sujeitos a formas de acautela-
mento e preservação, inclusi-
ve tombamento) e receptora 
de UTDC 

Projeto 240 _____ 30,37% 0,9 53,75% 10,0 ________________________

Análise ok _____ ok ok ok ok ________________________

*Máximo: 3,6 mediante: (a) outorga onerosa do direito de construir e/ou (b) transferência do direito de construir e/ou (c) 
bônus de coeficiente de aproveitamento por boas práticas 
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14. Da classificação e da localização dos usos do solo (LC 149/2020)

Art. 147. § 4° No processo de licenciamento de edificações destinado a qualquer uso, 
deverá constar a categoria de uso a que se destina o imóvel em projeto. 

Atende Não
atende

Não se
aplica

Art. 147. Ficam estabelecidas as seguintes categorias de uso:
 I - quanto aos usos residenciais: a) residencial unifamiliar; b) residencial multifamiliar ho-
rizontal; c) residencial multifamiliar vertical.
 II - quanto aos usos não residenciais: a) comércio varejista; b) comércio atacadista; c)
serviços; d) indústrias; e) agricultura urbana; f) agricultura; g) pecuária; h) produção flo-
restal 
Projeto: Residencial Unifamiliar

x

§ 2º As categorias de usos não residenciais previstas nas alíneas “a” a “e” do inciso II são consideradas usos urbanos
e as referidas alíneas “f” a “g” do mesmo inciso são consideradas usos rurais. 

15. Dos critérios de aplicação da taxa de permeabilidade (LC 149/2020)

Atende Não
atende

Não se
aplica

Art. 129 Os valores da Taxa de Permeabilidade devem ser cumpridos mediante área
descoberta e permeável dotada de vegetação e livre de qualquer elemento construtivo
que impeça ou dificulte a infiltração de água no solo. 

x

Art.  130.  Para  empreendimentos  de uso residencial  multifamiliar,  a  área permeável
mínima obrigatória deverá ser cumprida em espaços descobertos e vegetados, de uso
comum dos condôminos. 

x

Parágrafo único. Em empreendimento de uso residencial multifamiliar horizontal, será
admitido que a área permeável mínima obrigatória ocupe área privativa da unidade re-
sidencial. 

x

16. Quanto ao afastamento frontal (Art. 137 LC 149/2020)

• AFASTAMENTO FRONTAL MÍNIMO - Menor distância permitida entre a edificação 
e o alinhamento do terreno, medida perpendicularmente a este.
• ALINHAMENTO - Limite divisório entre o lote e o logradouro público. 

Projeto Atende Não
Atende

I – 0 : nos terrenos localizados na ADE Central; 
II - 3m : nos terrenos localizados nos Eixos de Verticalização; 
III – 2 m:   para todas as zonas e situações não enquadradas nos incisos I e II deste   
artigo. 

x

Observações:Conforme o projeto pág.03 do processo o segundo pavimento se encontra afastado da divisa frontal 
e atende ao afastamento mínimo. A construção em divisa  com a frente no primeiro pavimento é em virtude de 
projeto anterior aprovado e com habite-se.
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17. Quanto aos afastamentos laterais e de fundos  (Art. 138 LC 149/2020 – alterado peça LC  176/2022)

• AFASTAMENTO LATERAL E DE FUNDO MÍNIMO - Menor distância per-
mitida entre qualquer elemento construtivo da edificação e as divisas la-
terais e de fundos, medida perpendicularmente a essas. 

Projeto (m) Atende Não 
Atende

I - edificações com altura de   até 7,  50   m  : 1,50 m, sendo admitido colar   
em até 2 divisas, quando não houver aberturas;
II - edificações com altura acima de 7,50 m até 9,50 m: 1,50 m, sendo 
admitido colar 1 uma divisa, quando não houver aberturas;
III - edificações com altura acima de 9,50 m até 12,00 m: 1,50 m;
III - edificações com altura superior a 12,00 m: mínimo h/8, sendo 
admitido afastamento de 1,50 m no fundo.

Esquerdo:1,53m
Direito:0
Fundos:50cm    
(escada)

x

Uso das duas divi-
sas: utilizou-se 2 
divisas

x

§ 1º Nas edificações com altura até 7,50 m quando não houver aberturas, admite-se o afastamento mínimo  de 
1,00 m .
§ 2º Em qualquer hipótese e respeitando a cota máxima de 7,50 m é admitido colar em até 2 divisas nos pavimen-
tos de garagem, loja e sobreloja.
§ 5º No caso de edificação acima de 7 m, constituída de vários blocos, independentes ou interligados por pisos 
comuns, a distância entre eles deve obedecer ao dobro dos afastamentos mínimos laterais e de fundos previstos 
nesta Lei. 
Observações:Escada é elemento construtivo e conforme pág. 03 do processo a mesma não está a 1,5m da divisa 
conforme estabelece a legislação. (vários casos parecidos já foram analisados com esse mesmo entendimento, ca-
bendo ao projetista fazer o seu projeto dentro da legislação devendo projetar elementos construtivos respeitando
os afastamentos ).

18.  Quanto a altura da edificação (Art. 135 LC 149/2020 – alterado LC 176)

Atende Não se
aplica

Lotes de até 180 m²: 7,50 m, excetuando-se as platibandas e os volumes de caixa d’água e 
caixa de escada; 

x

Lotes maiores do que 180 m² e menores do que 360 m²: 12,00 m, excetuando-se as platiban-
das e os volumes de caixa d’água e caixa de escada; 

x

Lotes iguais ou maiores a 360 m²: ilimitado. x
Parágrafo único. A distância mínima de 1(um) quilômetro de qualquer ponto da pista de pou-
so e decolagem do aeroporto municipal, para realização de edificações superiores a 10 me-
tros de altura, assim como os demais limites de segurança estabelecidos pelo “Plano Básico 
de Zona de Proteção de Aeródromo”, definido em função das superfícies limitadoras de obs-
táculos do aeroporto, com base no planejamento aeroportuário aprovado pela ANAC, nos 
termos da Portaria do Ministério da Defesa – Comando da Aeromântica, nº 256/GC5, de 13 
de maio de 2011, que ‘dispõe sobre as restrições relativas as implantações que possam afe-
tar adversamente a segurança e a regularidade das operações aérea, e dá outras providên-
cias’.”

x
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19. Dimensões do lote e convergência:

Atende Não
Atende

As dimensões do lote mostradas em projeto são iguais as dimensões constantes no BCI e SI x

Observações:

20. Dos Elementos Construtivos e dos Materiais de Construção  – Seção II (LC 152/2021)

Art. 70. O conveniente dimensionamento, especificação e emprego de materiais, elementos construtivos e insta-
lações deverá assegurar estabilidade, segurança e salubridade às obras, edificações e equipamentos. §
 1º O desempenho obtido pelo emprego de componentes habituais ou não, bem como sua utilização, será da in-
teira responsabilidade do responsável técnico que os tenha especificado ou adotado. 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art. 72. As coberturas deverão ser feitas de modo a impedir o despejo de águas 
pluviais nos terrenos vizinhos e logradouros públicos, devendo estas ser canaliza-
das e ter seus condutores ligados a sarjetas, a sistemas de esgotamento de águas 
pluviais ou à caixa de captação. 

x

§ 2º As edificações habitacionais, no que se refere a seu desempenho, deverão obedecer às normas técnicas pre-
vistas nas seis partes da NBR 15575:2013 da ABNT, além das demais normas técnicas que a mesma cita expressa-
mente como necessárias para sua aplicação, tais como a NBR 15215:2005, relativa à iluminação natural e o ambi-
ente construído. 
Art. 71. As estruturas de fundação ou outras estruturas deverão ficar inteiramente dentro dos limites do lote e ga-
rantir, na sua execução, a segurança das pessoas e das edificações vizinhas, de forma a evitar, obrigatoriamente, 
quaisquer danos a logradouros públicos e instalações de serviços 

21. Dos Ambientes e Compartimentos – Subseção I – Disposições Gerais (LC 152/2021)

Art. 78. Os compartimentos terão sua destinação considerada pela sua designação no projeto e deverão atender 
aos parâmetros técnicos correspondentes às funções que neles serão desempenhadas. 
§ 1º Os compartimentos de permanência prolongada 
são aqueles destinados a, pelo menos, uma das seguin-
tes funções: I - repouso; II - estar ou lazer; III - tratamen-
to ou recuperação de saúde; IV - trabalho, reunião, ensi-
no; V - recreação; VI - prática de esportes ou exercício 
físico 

§ 2º Os compartimentos de utilização transitória são 
aqueles destinados a, pelo menos, uma das seguintes 
funções: I - circulação e acesso de pessoas; II - higiene; 
III - guarda de veículos; IV - guarda de materiais 

Art. 80. Para todo tipo de edificação, aplica-se, ainda, o seguinte: Atende Não
Atende

Não se
aplica

I – nos casos de teto inclinado, o pé direito é definido pela média das alturas máxi-
ma e mínima do compartimento, respeitada, nas edificações de uso não residenci-
al, a altura mínima de 2,10 m;

x

II – nenhum compartimento poderá ser subdividido com prejuízo das áreas e di-
mensões mínimas estabelecidas nesta Lei;

x
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III – é obrigatória a instalação de guarda-corpo com altura mínima de 0,90 m, sem-
pre que houver desnível superior a 1,00 m entre pisos; 

x

IV – os vãos de acesso não poderão ter altura inferior a 2,10 m. x

22. Das Edificações de Uso Residencial (Art. 81 LC 152/2021)

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Parágrafo único. Entende-se por unifamiliar a edificação constituída por uma única 
unidade residencial, em um lote onde não existam outras edificações. 

x

23. Quanto a escadas, corredores e áreas de uso comum  (Art. 89 a Art. 91 LC 152/2021)

Art. 89. As circulações horizontais e verticais e os halls das edificações serão classificados como de uso privativo 
quando pertencerem a unidades autônomas, e como de uso comum quando destinadas ao acesso a mais de uma 
unidade autônoma, ou quando houver uso público ou coletivo. 
Parágrafo único. As circulações horizontais e verticais e os halls de que trata o caput deste artigo obedecerão ao 
disposto nos Anexos V desta Lei e à legislação e às normas técnicas pertinentes. 

ESCADAS Atende Não
Atende

Não se
aplica

A altura do degrau não deve ser maior que 0,18 m, e o piso não deve ter menos 
de 0,27 m, não podendo o somatório da largura do piso mais duas vezes a altura 
do degrau ser menor que 0,63 m nem maior que 0,64 m, ressalvadas as normas 
de segurança para as escadas coletivas;
Fórmula de Blondel  -  : 63cm < 2E + P < 64 cm 
Projeto: 63<2*18+27<64

x

Os degraus em leque ou escada helicoidal terão no mínimo 0,27 m na parte mé-
dia dos pisos.

x

 Sempre que o número de degraus exceder a 19, serão obrigatórios os patamares 
intermediários, com comprimentos mínimos de 1,00 metro e com larguras míni-
mas correspondentes às das escadas.

x

Em todas as habitações coletivas as caixas de escadas deverão ser iluminadas e 
ventiladas de acordo com a regra dos cômodos de permanência transitória, exce-
tuadas as escadas de incêndio, que deverão obedecer à legislação específica.

x

Nas edificações coletivas com dois ou mais pavimentos não será permitido o em-
prego exclusivo de escada helicoidal para o acesso aos demais níveis. x
Nas edificações coletivas com dois ou mais pavimentos não será permitido o uso 
de degrau no patamar x
As escadas deverão observar as seguintes exigências: os pisos não devem ser escorregadios, nem apresentar res-
saltos em sua superfície;
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ELEVADORES Atende Não
Atende

Não se
aplica

É obrigatória a instalação de, pelo menos, um elevador das seguintes edificações:
1. Com mais de 4 pavimentos, compreendido o térreo, e contados a partir deste, 
num só sentido
2. Em que a distância vertical, medida a partir da soleira do acesso principal até o 
piso do último pavimento exceda 12 m

x

A quantidade e o dimensionamento de elevadores necessários para a edificação 
será definida a partir do cálculo de tráfego, a cargo do requerente, de acordo com 
a NBR 5665 da ABNT, ficando estabelecido que, acima de 7 pavimentos, é obriga-
tória a instalação de, no mínimo, 2 elevadores.

x

Toda edificação de uso público com mais de 2  pavimentos terá, no mínimo, 1 ele-
vador adaptado ao uso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
salvo quando apresentar solução em rampas, conforme os padrões das normas 
técnicas da ABNT de Acessibilidade.

x

Os edifícios mistos, quando obrigatória a instalação de elevador, deverão ser servi-
dos por elevador exclusivo para atividade residencial e exclusivo para comercial e 
serviços, devendo o cálculo de tráfego ser feito separadamente.

x

Os elevadores não poderão constituir o meio exclusivo de acesso aos pavimentos 
superiores e inferiores do edifício, devendo haver sempre acesso por meio de es-
cada ou rampa a todos os pavimentos.

x

O hall dos elevadores em todos os pavimentos deverá permitir a inscrição de um 
círculo, no nível de cada piso, com as seguintes medidas:
I – 1,50 m de diâmetro em edifícios residenciais;
II – 2,00 m de diâmetro para outras categorias de uso.

x

Todo hall que dê acesso ao elevador deverá possibilitar acesso direto à escada. x
Excluem-se do cálculo da altura para instalação do elevador: I – as partes sobrelevadas destinadas à casa de 
máquinas e caixa d’água; II – o último pavimento quando for de uso exclusivo do penúltimo. 
A instalação de elevador ou de qualquer outro aparelho de transporte somente terá seu uso liberado após expe-
dição de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica da instalação e Certificado de Funcionamento pela empre-
sa instaladora, cuja exibição poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo órgão competente. 

24. Da Iluminação e Ventilação   (Art. 98 a Art. 102 LC 152/2021)

Art. 98. Todo compartimento ou ambiente deverá ter vãos que o comuniquem com o exterior, garantindo ilumina-
ção e ventilação proporcionais à sua função, de acordo com as disposições desta Lei. 
§ 1º As hipóteses de dispensa do cumprimento do disposto no caput deste artigo são:
§ 2º Será permitida a adoção de dispositivos especiais para iluminação e ventilação artificiais, como a mecânica, 
nos cômodos previstos nos incisos I a VIII do § 1º deste artigo. 
I - corredor de circulação com menos de 10 m de 
comprimento; 
II - lavabo; 
III - depósito ou closet; 
IV - hall; 

V - compartimento de escada entre 2 pavimentos;
VI - garagem; 
VII - salas ou compartimentos de pesquisa e ou estabeleci-
mentos de saúde;
VIII - salas de projeção e cabines

Art. 99. A iluminação e a ventilação do compartimento deverão observar as seguintes condições: 
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I - nenhum ponto do compartimento deve distar do vão de iluminação, livre de obstáculos, mais que duas vezes e 
meia o seu pé-direito; 
II - o vão de iluminação e ventilação somente poderá ser aberto para reentrância cuja profundidade máxima seja 
igual à sua largura; 
III - quando o compartimento ou ambiente for iluminado e ventilado através de varandas e pela área de serviço, 
atenderá: 
a) vãos de iluminação e ventilação com distância máxima de 3,00m da face externa da varanda ou da área de ser-
viço; 
b) profundidade do compartimento, medida a partir da parede onde se encontra o vão de iluminação, limitada a 
duas vezes o seu pé-direito; 
c) o vão de iluminação e ventilação poderá ser fechado por esquadria, desde que garantidas as condições de ven-
tilação, respeitadas as demais normas legais pertinentes. 
Art. 100. O vão de iluminação e ventilação poderá ser voltado para área de ilumi-
nação fechada. 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art. 101. No caso de compartimentos de permanência prolongada iluminados 
através de fosso, o mesmo deverá medir, no mínimo, 10,00 m² e permitir a inscri-
ção de um círculo com diâmetro mínimo de 2,00 m. 

x

§ 1º A partir do segundo pavimento, o fosso deverá permitir, ao nível de cada pa-
vimento, a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo D dado pela fórmula D = 
2,00 m + (A – 5,30 m) / 4.

x

§ 2º Em edificação com altura máxima de 6,00 m, será admitido fosso com diâme-
tro mínimo de 1,50 m, desde que a área do fosso tenha mais de 20,00 m².

x

OBS: O fosso deve atender aos parâmetros uma vez que o acréscimo depende das características do mesmo e o 
fosso não existia no projeto anterior do processo 3772/2008.O fosso não tem 20m2 e sim 2,25m2.
Art. 102. O fosso de iluminação e ventilação poderá ter área mínima de 6,00 m² e 
permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 1,50 m, no caso de 
atender, exclusivamente, compartimentos de permanência transitória.

x

OBS: O fosso ilumina dois ambientes transitórios que são banheiro e corredor e para atendimento da legislação 
teria que ter 6,0m2 e só possui 2,25m2.
Parágrafo único. A partir do segundo pavimento, ao nível de cada pavimento, o 
fosso deverá permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo D dado pela 
fórmula D = 1,50 m + (A – 5,30 m) / 10. x

25. Quanto as Garagens e Estacionamentos  (Art. 108 a Art. 111 LC 152/2021) 

Art. 110. Os estacionamentos e garagens deverão obedecer, além das demais dis-
posições deste Código no que couber, às seguintes condições:

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Acesso de veículos independente do acesso de pedestres; x
OBS: conforme pág 03 do processo detalhe gradil não há representação do portão de pedestre. O mesmo pode 
ser indicado com cotas dentro do portão de garagem que é uma solução aceita desde que representada e com as 
devidas informações.
Vãos e circulações de entrada e saída de veículos com largura mínima de 2,80 m 
cada um, sendo que, quando comportar mais de 50 veículos, deverá ter a largura 
correspondente a dois vãos;

x
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Circulação com largura mínima de 3,00 m, 3,50 m ou 5,00 m quando os locais de 
estacionamento formarem respectivamente ângulos de 30º, 45º e 90º;

x

Altura mínima de 2,30 m embaixo do vigamento; x
OBS: inserir a cota no projeto na representação do gradil ou apontar por nota em planta.
Locais de estacionamento para cada carro, numerados sequencialmente x
Nos projetos deverão constar obrigatoriamente as indicações gráficas da localiza-
ção de cada vaga de veículo e dos esquemas de circulação, não sendo permitido 
sobreposição às rampas, passagens, circulações e patamares de acomodação;

x

Os locais de estacionamento para cada carro, a distribuição dos pilares na estrutu-
ra e a circulação prevista, deverão permitir a entrada e saída independente para 
cada veículo

x

As faixas de circulação com mudança de direção terão largura livre mínima e raio 
interno mínimo de 3,50 m

x

Os espaços de circulação, com ou sem mudança de direção, áreas de manobra e 
vagas de estacionamento de veículos devem ser totalmente livres de qualquer in-
terferência estrutural ou elemento físico. 

x

As garagens coletivas deverão atender, além das demais disposições deste código 
no que couber, às seguintes exigências:

Atende Não
Atende

Não se
aplica

I – Serviços de controle e recepção localizados no interior da edificação ou do 
lote, bem como a reserva de área destinada à acumulação de veículos no interior 
do lote correspondente a 5%, no mínimo, da área total reservada às vagas de es-
tacionamento

x

II – sala de administração;
III – sanitários para usuários; 
IV – sanitários para funcionários; 
V – local de saída de veículos para o logradouro público dotado de mecanismo re-
dutor de velocidade, além de sinalizado e sonorizado, de forma a garantir a segu-
rança dos pedestres que transitam pela calçada. 

x

Art. 108. As garagens e estacionamentos de veículos serão classificadas em:
I – privativas: de utilização exclusiva da população permanente da edificação; 
II – coletivas: abertas à utilização da população flutuante da edificação, podendo haver serviços de lavagem, lubri-
ficação e abastecimento. 
Art. 109. O dimensionamento das vagas e a quantidade mínima de vagas de estacionamento de veículos para os 
diferentes usos e atividades permitidos deverão atender aos parâmetros do Plano Diretor e da NBR 9050. 
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26. Número Mínimo de Vagas de Estacionamento (Art. 235 LC 149/2020) Anexo III 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Por unidade 
residencial 
Multifamiliar

Unidade imobiliária com área até 70 m²: dispensada a necessida-
de de vaga de garagem 

x

Unidade imobiliária com área entre 70 m2 e 200 m2: 1 vaga. x
Unidade imobiliária com área maior que 200 m2: 2 vagas. x

Por unidade 
não residencial 

Não há obrigação de vaga de garagem para edificações comerciais x

No caso de uso misto, o número de vagas deverá atender às exigências estabelecidas para uso residencial 

27. Das áreas de estacionamento   ( Art. 139 a Art. 140 LC 149/2020) 

Art. 139. As edificações deverão dispor de áreas cobertas ou descobertas para estacionamento de veículos e, 
quando for o caso, faixas de acumulação de veículos, áreas para carga e descarga, embarque e desembarque de 
passageiros, reserva de vaga de estacionamento para portador de deficiência física e adoção de medidas mitiga-
doras para atividades não residenciais. 
Art. 140. As vagas terão as seguintes dimensões mínimas, além das áreas de aces-
so, circulação e manobra: 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

I – estacionamento: 2,50 m de largura por 5,00 m de comprimento; x
II – carga e descarga: 3,00 m de largura por 9,00 m de comprimento, por 4,00 m 
de altura; 

x

III – embarque e desembarque: 3,00 m de largura por 6,00 m de comprimento, 
por 3,00 m de altura. 

x

§ 4º O acesso às vagas de estacionamento exigidas para o uso não residencial de-
verá ser independente e isolado dos demais acessos à edificação. 

x

28. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

Art. 99. A iluminação e a ventilação do compartimento deverão observar as seguintes condições:
I - nenhum ponto do compartimento deve distar do vão de iluminação, livre de obstáculos, mais que duas vezes e 
meia o seu pé-direito;
II - o vão de iluminação e ventilação somente poderá ser aberto para reentrância cuja profundidade máxima seja 
igual à sua largura;
III - quando o compartimento ou ambiente for iluminado e ventilado através de varandas e pela área de serviço, 
atenderá:
a) vãos de iluminação e ventilação com distância máxima de 3,00 m da face externa da varanda ou da área de 
serviço;
b) profundidade do compartimento, medida a partir da parede onde se encontra o vão de  iluminação, limitada a 
duas vezes o seu pé-direito;
c) o vão de iluminação e ventilação poderá ser fechado por esquadria, desde que garantidas as condições de ven-
tilação, respeitadas as demais normas legais pertinentes.
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EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (PRIMEIRO PAVIMENTO)
1.  CÔMODO ÁREA MIN.

(m²)
12,00³

DIMENSÃO
MIN. (m²)

2,80

ILUMIN. E VENTIL. 
(m²)

1/6 ou 1/5¹

PÉ DIREITO
MIN. (m)

2,70

VÃO ACESSO
(m)

0,70²Sala de Estar Jantar e
cozinha integrados. 48,23 4,50 8,0 somando janelas 2,96 1,50

ok ok ok ok ok
¹ - quando o compartimento estiver sendo iluminado através de varanda. 
² - a largura mínima de um dos vãos de acesso externo deverá ser de 0,80m. 
³- a área do estar poderá ser permutada com a do dormitório, desde que permaneça, pelo menos, um dos com-
partimentos com 12,0m². 

2. CÔMODO 9,00 2,70 1/6 ou 1/5¹ 2,70 0,70
Suíte 10,15 2,96 4,83 2,96 0,8

ok ok ok ok ok
¹ - quando o compartimento estiver sendo iluminado através de varanda.

3. CÔMODO 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60
Instalação Sanitária* 5,0 1,50 1,2 2,96 0,8

ok ok ok ok ok
* - a instalação sanitária principal deverá fazer parte do corpo da edificação
. ¹ - quando o compartimento estiver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 

EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (SEGUNDO PAVIMENTO)
4.  CÔMODO ÁREA MIN.

(m²)
DIMENSÃO
MIN. (m²)

ILUMIN. E VENTIL. 
(m²)

PÉ DIREITO
MIN. (m)

VÃO ACESSO
(m)

5. CÔMODO 9,00 2,70 1/6 ou 1/5¹ 2,70 0,70
Quarto 01 10,55 2,96 5,0 2,96 0,80

ok ok ok ok ok
¹ - quando o compartimento estiver sendo iluminado através de varanda.

6. CÔMODO 4,80 1,80 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,70²

Cozinha 32,79 4,45 Muretas 1,10m aber-
ta por cima

2,70 0,90

ok ok ok ok ok
¹ - quando o compartimento estiver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 
² - a largura mínima de um dos vãos de acesso externo deverá ser de 0,80 m 

7. CÔMODO 2,40 1,20 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,80
Área de Serviço* 6,04 1,85 Aberto para o

terraço/varanda
2,70 1,00

ok ok ok ok ok
* - pode ser conjugada com a cozinha desde que haja parede divisória de altura mínima =1,20m.
 ¹ - quando o compartimento estiver sendo iluminado através de varanda 
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8. CÔMODO 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60
Instalação Sanitária* 2,88+1,8=

4,68
1,50 0,58 2,70 0,80

ok ok ok 2,70 ok
* - a instalação sanitária principal deverá fazer parte do corpo da edificação
. ¹ - quando o compartimento estiver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 

9. CÔMODO ------------ 0,90 1/8¹ 2,70 0,80
Circulação 3,65 1,0 <10m 2,70 1,0

ok ok ok ok ok
¹ – o vão de iluminação / ventilação poderá ser dispensado, exceto quando o comprimento exceder a 10,0 metros.

10. CÔMODO ------------ 0,90 ------------ 2,70¹ 0,80
Escada ________ 0,90 aberta aberta 0,9

ok ok ok ok ok
¹ – havendo passagem sob escada, PD mín.= 2,10m. 

11. CÔMODO 12,50 2,50 1/10 2,40¹ 2,50
Abrigo de veículos 26,88 4,8 descoberto descoberto 4,82

ok ok ok ok ok
¹ – pé-direito mínimo em relação a qualquer elemento construtivo 

Não se aplica 

29. Quanto a localização em APP (LC149/2020 e
135/2019)

30. Quanto  a  imóvel  tombado  ou  inventariado
(LC152/2021)

31. Quanto a Parcelamento, Edificação ou Utiliza-
ção  Compulsórios  (Art.  185  a  Art.  190  LC
149/2020)

32. Quanto ao Imposto predial e territorial Urbano
progressivo (Art. 191 a Art. 195 LC 149/2020)

33. Quanto á outorga do direito de Construir e Al-
teração  de  uso  (Art  196.  a  Art  199  LC
149/2020)

34. Quanto a Transferência do Direito de Construir
( Art. 200 a Art. 206 LC 149/2020)

35. Da modificação do parcelamento  (LC 
149/2020 – Seção VI)

36. Da Regularização das Edificações  (LC 
152/2021)

37. Do alvará de demolição (LC 152/2021)
38. Do Movimento de Terras, Entulho e Material 

Orgânico (LC 152/2021)
39. Dos Coeficientes de Aproveitamento  (LC 

135/2019)

42. Quanto ao uso de bônus de coeficiente de 
aproveitamento por boas práticas (Decreto 
3.784/2019)

43. Disposições Gerais – Seção I (LC 152/2021)

44. Quanto a fachada (Art. 74 a Art. 77 LC 
152/2021)

45. Das Edificações de Uso Residencial Multifamili-
ar (Art. 82 a Art. 84 LC 152/2021)

46. Das Edificações de Uso Não Residencial (Art. 
85 a Art. 88 LC 152/2021)

47. Quanto a acessibilidade das edificações (Art. 
92 a Art. 97 LC 152/2021)

48. Quanto a instalações de lixo (Art. 107 LC 
152/2021)

49. Quanto a Rampas de Veículos – (Art.112 e Art.
113 LC 152/2021)

50. Do parcelamento para condomínio de lotes ou
condomínio em edificações ( LC 006/2022)
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40. Do parcelamento para condomínio de lotes ou
condomínio em edificações – Seção IV (LC 
149/2020)

41. Quanto ao muro de arrimo  (Art. 20 LC 
152/2021)

51. Dos projetos geotécnicos (Art. 144 LC 
149/2020)

52. Das Atividades causadoras de repercussões 
negativas  -  (Art. 150 a 152 – LC 149/2020)

53. Dos empreendimentos e atividades considera-
dos de impacto urbanístico    -  (Art. 153 – LC 
149/2020)

PARECER DA NOTA TÉCNICA:

Foi realizada a análise de acordo com o formulário adotado na Secretaria de obras e os pontos em desconformida-
que ensejam a inaptidão do projeto estão relatados e comentados nessa nota técnica.(vide itens 17; 24; e 25).

Face à complexidade da legislação, a presente análise poderá, desde que justificado, sofrer alteração / aperfeiçoa-
mento.

Por tudo analisado e salvo melhor juízo, o projeto encontra-se:

APTO PARA APROVAÇÃO

x INAPTO PARA APROVAÇÃO

É o parecer técnico de engenharia, s.m.j.

Luiz Fernando de Sales Krepel
Eng. Civil – CREA/MG 183046/D

Segue para conhecimento e providências da chefia imediata/ secretário de obras para que sejam realizados os    
encaminhamentos necessários. Segue em duas vias sendo uma do requerente.
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